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Předkládaný text knihy nemá redakční úpravu a korekturní  

zpracování. Tímto se omlouváme za případné 

tiskové nedostatky, které mohly 

uniknout naší pozornosti.  
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Účelná pomoc může být pouze taková, která  
je odborná a organisovaná 
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Ú V O D 
Téma, které tímto předkládáme je svým způsobem vy-
nuceno třemi okolnostmi. Za prvé, oba autoři se dlou-
hodobě věnují psychosociální práci, každý na své úrovni 
odbornosti a zaměření. Za druhé, za léta této praxe, 
nasbírali rovněž nemalý díl zkušeností při zahraničních 
pobytech, nebo se zahraničními studenty, kteří u nás ve 
výměnných programech o svých zkušenostech referují. 
Za třetí, vedle uvedených praktických znalostí se sou-
stavně věnují také vlastnímu studiu a sebevzdělávání 
ze zahraničních podkladů, kterými své postřehy porov-
návají a doplňují tak znalosti, získávané z místních po-
měrů. V celkovém objemu těchto vědomostí, bylo tak 
možné přistoupit k sepsání presentovaného materiálu. 
     Úkolem knihy je, zejména, informovat o současném 
stavu věci v mezinárodním kontextu. Zájemci zde na-
leznou pohled na sociálně psychologickou práci, tak jak 
je nyní autorům dostupná ze znalosti prostředí: Francie, 
a Holandska.  
     V důvěře, že se takový materiál bude hodit pro roz-
šíření vědomostí každému, kdo se o problematiku psy-
chosociální práce zajímá, ať už tedy z jakéhokoli důvo-
du, budeme proto vždy rádi za další podněty, kterými 
by chtěl, kdokoli přispět do diskuse, k takto koncipova-
né knize a jejímu obsahu, třeba i tím, že by dále naši 
práci sledoval a na příslušných setkáních (přednášky, 
semináře, konference), pomáhal rozvíjet tolik potřebný 
dialog, kde je psychosociální rehabilitace hlavní náplní. 
 
 

 Autoři 
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Tento text je vypracován na základě osobní 
zkušenosti autora s prostředím Francie, kde 
mezi lety 1997 až 2019 s přestávkami po-
býval (studijně, pracovně a nebo během 
dovolených) a to v celkové délce dvaceti 
měsíců. Znalost prostředí je umocněná také 
řadou publikací, které zde nashromáždil a 
stejně tak, i návštěvami míst, která jsou 
běžným turistům často ukrytá. 
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§1.  PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE    
       V MULTIKULTURNÍM SPOLEČENSTVÍ  

     SOUČASNÉ FRANCIE 
Historicko společenský život Francie lze po právu pova-
žovat za inspirativní vzor, který si v minulosti osvojova-
ly ostatní národy nejen Evropy, ale také v Americe a na 
jiných, kulturně zeměpisných místech, rozvíjejícího se 
světa. Dělo se tak, přibližně do poloviny devatenáctého 
století proto, že Francie byla společensky zdaleka nejví-
ce v pophybu. Její sociálně a kulturně dynamický vývoj 
se opíral o nepřehlédnutelnou masovost (francouzská 
revoluce 1789 – 1794), která nepostrádala nic z mo-
derní organisovanosti, umožňující tak dosahovat kon-
krétních společenských změn. Vnitřní život Francie si 
tohoto svého přístupu k realitě byl plně vědom. Odraz 
tako nastaveného sebevědomí se postupně vtěloval po-
tom také do vlastní literatury, divadelního umění, ma-
lířství, stejně jako do zápasů společnosti s přežívajícím 
náboženstvím a potřebou jeho reformy. Výsledkem to-
ho všeho tak dále byly nejen změny v politickém uspo-
řádání země, ale i možnosti vědecké prosperity. Francie 
se stala z pozice těcho skutečností na dlouho vědeckou 
velmocí. A nezůstávalo pouze u jednotlivých, dílčích 
témat. Zakládaly se, vedle Sorbony, nové university, 
nové nemocnice, společnosti, které se mohly postarat 
více o potřebné, rekonstruovalo se vůbec myšlení lidí a 
poprávu vzrůstalo národní sebevědomí. Spornou a pa-
trně zápornou stránkou dějin, zejména první poloviny 
devatenáctého století Francie, pak ovšem zůstává Na-
poleonovo tažení Evropou, které se, pro mnohá zbyteč-
ná vítězství, nemůže pochlubit ničím víc, než utrpením. 
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     Ať jakkoli, tak ze všech těchto a mnohých dalších 
důvodů, se k Francii upíral oprávněný zájem, jenž reál-
ně přitahoval lidskou pospolitost ze všech koutů světa a 
dával základní podněty k pozvolnému utváření multikul-
turního společenství. Tím, se měla možnost rozšiřovat 
pracovní, ekonomická, vědecká, duchovní, intelektuální 
a politická prosperita země. Zbytek Evropy, severní Af-
rika, arabské národnosti, zejména z oblasti dnešního 
Blízkého Východu, ale také centrální Asie a Japonska, 
mířili do Francie.  
     Tento bouřlivý rozvoj země, samozřejmě opanoval i 
druhou stránku mince. V prosperitě a v očekávaném 
zlepšení životních podmínek nemohli, po příchodu do 
Francie uspět všichni. Vedle vzkvétajícího vnitropolitic-
kého bohatství a jiných stránek prosperity, se stejně 
tak rychle vytvářelo společenství chudých. A nadto, po-
četní nárůst obyvatelstva začínal být, právě v chudin-
ských čtvrtích většiny velkých měst (Paříž, Marseille, 
Lyon, Bordeaux, Dijon aj.), nezvladatelný. Na jedné 
straně ohrožoval nárůstem kriminality zbytek obyvatel-
stva, ale přicházely i problémy spojené s dramatickým 
nárustem duševních poruch. Deprese a sebevražednost, 
schizofrenie a její sociální zátěže v rámci nezvladatel-
nosti psychopatologií lidí žijících na ulici, podle dnešních 
měřítek se značným výskytem hraniční poruchy osob-
nosti, nebo s její disruptivní charatkteristikou, značně 
zhoršovaly celkový dojem společenského života Francie 
v její všední každodennosti. To, že bylo zapotřebí jed-
nat, o tom už nikdo nepochyboval. A tak se polovina 
devatenáctého století stala, mimo jiné ve Francii, ukáz-
kovým bojem proti chudobě a psychopatologii. 
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Každodenní život na horním konci širokého nákupního 
Boulevard Saint-Michel; Paříž 2019 

(osobní archív autora) 
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§2.  MINULOST A SOUČASNOST  
PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE VE FRANCII 

HISTORICKÝ NÁRYS 
Rozpoznávání psychických (duševních) zvláštností v ob-
lasti myšlení a chování u lidí, bylo vždy přirozeým zá-
jmem kritiky, kterou se společnost zaměřovala a zamě-
řuje ve své pozornosti na jedince, jejichž projevy něja-
kou výjimečnou specifikou na sebe tuto pozornost váží. 
Tento zájem je spojen jednak s tím, že se člověk po-
rovnává s celkovým obsahem projevů u druhých jedin-
ců, stejně jako to, že se vyjímečnosti v myšlení a cho-
vání u druhých lidí stávají předmětem kritiky, morálky a 
nebo prostých obav o své zdraví, jestliže jsou tyto pro-
jevy jedince, nebo i celých skupin, nápadně provázány 
se znaky: patologicky kriminogenních sklonů. Do celé 
problematiky ovšem vstupuje ještě jiný úhel pohledu, a 
to otázka, zda lze u těch jedinců, kteří vykazují patolo-
gické známky chování a myšlení, dosáhnout nějakými 
cestami zlepšení jejich psychického stavu, umenšením 
jejich nebezpečnosti pro společnost či pro sebe samé a 
naopak vytvořit takové podmínky pro jejich život, kdy 
by se byli schopni o sebe v souladu s kulturními zvyky 
společnosti, nadále starat sami, pokud možno v maxi-
mální míře duševního zdraví a přirozených, obecně ak-
ceptovatelných sociálních kontaktech. Francie byla, po-
dobně jako Itálie a Německo, či země Rakouska samo-
zřejmě v počátcích toho, co dnes nazýváme psychoso-
ciální rehabilitací na tom tak, že pozornost k obdobným 
problémům nahlížela zejména prostřednictvím křesťan-
ství, církve, klášterů, škol a universit. Teologie morálky 
vstupovala do těchto sfér, co by hlavní garant udělování 
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titulu: „duševní zdraví a duševní nemoc“. Současné 
psychosociální programy ve Francii jsou svými modely 
výrazně opírány o historický kontext, modernisovaný a 
plně funkční v souladu s nejpřítomnějšími nároky, které 
si takové zaměření vyžaduje. Jejich vzory jsou spatřo-
vány v sociální angažovanosti celých regionů, jakými 
jsou především: Bordeaux, Clermont - Ferrand, Gre-
noble, Limoges, Lyon, Saint – Etienne nebo Auvergne – 
Rhone – Alpes. Paříž představuje zcela svébytný celek, 
strukturovaný svými předměstími a tím si vždy nároku-
jící i specifické přístupy. Tudíž, tak jak jsme zde zmíně-
né aglomerace vyjmenovali je třeba dovodit, že právě 
ony jsou historicky nejsilněji provázány s vývojem kláš-
terního života ve Francii a tím i s okruhy témat, která 
se týkají rozvoje psychosociálního působení na společ-
nost jako takovou. V kontrastu samozřejmě stojí dé-
monologické postoje a upalování „bláznů“, čarodějnické 
soudy a popravy, které organisovala církev po celé Ev-
ropě. Odmytologisování těchto přístupů v 19. století se 
potom rovněž odehrává ve Francii, která zejména pro-
střednictvím takových jmen, jako byli Phillippe Pinel 
(nemocnice Bicétre a také Salpetriére) jakož i Dominik 
Esquirol (nemocnice v Charentonu) popřípadě Jean-
Martin Charcot (Salpetriére) a kteří se zasloužili o celo-
světově uznávanou humanizaci přístupu k duševně ne-
mocným, stejně jako o významné posuny v samé pod-
statě neuro - psychiatrických výzkumů. To, co všechny 
jmenované spojuje, je snaha, poskytovat pacientům s 
duševní poruchou možnost autonomie. Proto, jako zá-
kladní předpoklad volí elementární přístup ve vlídnosti a 
respektu k osobnosti pacienta s duševní poruchou.  
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§4.  PSYCHOANALÝSA 
     A JEJÍ VLIV NA UTVÁŘENÍ SOUČASNÉ 

PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE VE FRANCII 
Popularita Sigmunda Freuda se ve Francii nese dvěma 
směry: 1. Freud působil v osmdesátých letech devate-
náctého století u Charcota v nemocnici la Salpetriére a 
2. jeho psychoanalytickou metodu (jakož i směr) přijali 
význační pokračovatelé: Piaget, Merleau-Ponty, Laplan-
che a Pontalis, Mijolla, Rudinescová, Lacan a další. To, 
že se psychoanalýsa svojí snadnou aplikovatelností sta-
la rovněž metodou, na níž bylo a je příhlíženo také při 
stanovování sociálně psychologických kritérií (popřípadě 
psychopatologických diagnós) je i nadále v soušasnosti 
patrné, zejména z trvalé evidence psychoanalytického 
přístupu k sociálně - výzkumným otázkám, stejně jako 
na důrazu, citovat v této souvislosti z psychoanalytic-
kých pramenů. Zásadně se na tomto pozitivním vlivu 
psychoanalýsy, zejména po II. světové válce ve Francii 
zasloužili Laplanche a Pontalis, když v roce 1967 vydali, 
svého druhu, ukázkovou publikaci: VOCABULAIRE de la 
PSYCHANALYSE (in Presses Universitaires de France), 
která do současnosti vyšla již v šestnáctém vydání, ná-
kladem stotisíc výtisků. 
     Také Piagetova vývojová psychologie (psychologie 
dětí) významně oslovila a oslovuje, už generace odbor-
níků a podobně jako předešlá publikace tvoří jeden z pi-
lířů tradice psychologů, zabývajících se sociální psycho-
logií a psychosociální rehabilitací. Výčtem titulů bychom 
mohli pokračovat. Nic méně, pro naše účely bude nyní 
postačovat, když zmíníme ještě tolik, že v šedesátých 
letech se zájem o psychoanalýsu ve Francii značně zvý-
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šil zejména společenským působením J.-P. Sartra, který 
v počátku své filosofické a politické kariéry a angažova-
nosti, právě z psychoanalytických konceptů vycházel, a 
to zejména v románech a divadelních hrách, které měly 
zvlášť působyvý ohlas v tehdejší, a to nejen francouz-
ské společnosti. Že se právě vlivem těchto skutečností 
francouzská společnost revitalisuje k sociální humanitě 
a startuje odtud svůj zájem již ke konkrétním otázkám 
psychosociální rehabilitace (jasně zdůvodňované filoso-
fickým a psychoanalytickým podkladem), je tedy, nade 
vší pochybnost.  
 
§5.  FRANCIE A PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE    

  ÚKOL PRO 21. STOLETÍ  
Složitost tradičně strukturované, multikulturní společ-
nosti ve Francii sebou nese vysoké nároky na sociálně 
psychologické sledování, intervenci a další pomocné ak-
tivity, ochraňující jedince, vyžadující psychosociální re-
habilitaci. Jako všechny západní společnosti s rozvinu-
tým průmyslem, dále infrastrukturou a právním systé-
mem, spadající do globálních měřítek přítomně se odví-
jejících politik, také Francie spolupracuje v mezinárod-
ním měřítku s organizacemi, často zastupovanými vlá-
dou, na učinných programech, které psychosociální re-
habilitaci revitalizují dobově odpovídajícím způsobem. K 
tomu přispívá v současnosti široce se odvíjející program 
psychologicko psychiatrické reformy, probíhající po celé 
Francii, stejně jako dílčí studie universitních pracovišť, 
zaměřené na konkrétní výkony v psychosociální rehabi-
litaci (réhabilitation psychosociale RPS). K tomuto účelu 
slouží úzké zaměření francouzských odborníků směrem 
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na programy, které potom pečlivě sledují možnosti jed-
nak přenosu klinických výzkumů do terénní práce, stej-
ně jako sledování sociálních dat, alarmujících pro obor 
psychologie témata k vypracovávání preventivních pro-
gramů. Psychologie a sociologie se tak ve Francii staly 
úzce spolupracujícími. V této souvislosti se ve Francii 
vžil a zdomácněl pojem sociální hendikep (handicap so-
cial), s kterým oficiálně pracuje i Svědová asociace pro 
psychosociální rehabilitaci (World association for psy-
chosocial rehabilitation - WAPR, založená ve Francii ro-
ku 1986), který prosazoval někdejší její předseda Be-
nedetto Saraceno, popřípadě také první předseda aso-
ciace, který rovněž formuloval pět základních stanovi-
sek aktivit psychosociální rehabilitace, Daniel Gélinas: 
1. sociálně psychologická diagnostika, 2. profesionalita 
organisací a jednotlivců, 3. aktivně současné edukace 
všech zúčastněných – klientů a pracovníků, 4. podpora 
profesní a klientské autonomie, 5. přenositelnost kom-
petencí od organisací ke klientům a rodinným příslušní-
kům. Paradoxem v celé věci ovšem zůstává, že Francie 
v současnosti nemá sídelní zastoupení pro WAPR. Její 
pobočky nalezneme například v Maďarsku, Dánsku, Ra-
kousku, Německu, Egyptě, Saudské Arábii, atd. Spolu-
práce organizací je ovšem úzká a Francie své členství 
prokazuje například významnou, personálně odbornou 
podporou a výměnnými pobyty, stejně jako financová-
ním, či realisováním studijních programů. Jedním z 
vůdčích a široce uplatňovaných programů, který si od-
borníci v psychosociální rehabilitaci stanovují je prodlu-
žování remisních stavů pacientů se schizofrenií a jejich 
další začleňování do společenských aktivit. 
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Rumunští bezdomovci na Rue Cujas 200 metrů  
od jedné z nejvyhledávanějších turistických  

památek Francie, Place du Pantheón 
(Paříž 2019, osobní archív autora) 
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§6.  FRANCOUZSKÝ PŘÍSTUP K PSYCHOSOCIÁLNÍ  
      REHABILITACI Z KONCEPTU AUTONOMIE 

Tradice, která se nese francouzskou společností od pře-
lomu osmnáctého a devatenáctého století (od provolání 
revolučního hesla: svoboda, rovnost, bratrství – liberté, 
égalité, fraternité), významně tak liberalizovala myšlení 
tehdejší společnosti i s přesahem ke stoletím následují-
cím. Znamenalo, toto provolání, nejenom participaci na 
osobní svobodě, ale stejně tak to byl poukaz k tomu, že 
je svobodu třeba ve vztahu k druhému člověku (obča-
nu, citoyen) plně respektovat, což současně vyžadova-
lo, takovému respektu se učit. Do sociální filosofie tedy 
vstupuje nový pojem, pojem respektu práva na svobo-
du, v nějakém osobním nastavení, nepotírajícím práva 
druhých. Odtud se dále pojem tohoto respektu pozvol-
na váže také k pojmu osobní autonomie (personalité 
autonomie) a k pojmu jejího naplňování (répondre). Z 
druhé strany, není-li možné dosáhnout takto stanovené 
autonomie, pro psychické újmy, které svojí patologií 
jednec vykazuje, mělo by být úkolem společnosti, pro 
tohoto člověka zajistit, maximální pohodlí, k dosažení 
alespoň úměrného stupně pro důstojný život. Tato ces-
ta k sociálnímu altruismu má tedy ve Francii zcela kon-
krétní základ v sociální filosofii a stejně tak v nastupují-
cím oboru, kterým se od devatenáctého století stávala 
vývojová psychologie a psychologie osobnosti a tradič-
ně již, také pedagogika a teologická morálka. Není od 
věci zmínit, že filosofové a sociologové Francie, A. Com-
te, É. Durkheim, zde vykonali zásadní krok směrem k 
rozvoji těchto disciplín, kterých se potom ujali v užším 
zaměření jejich pokračovatelé (J. Piaget, J.- P. Sartre). 
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     Zde všude se pojem autonomie stává vůdčí myšlen-
kou. Tím však samozřejmě věc nekončí. Francie si vší-
má, že autonomie vymezovaná těmito přístupy součas-
ně znamená problém. Na jedné straně je to požadavek 
a v jistém smyslu norma spokojenosti, na straně druhé 
se autonomie může stát předmětem konfliktu zájmů. V 
jakém smyslu? Za prvé, autonomie jako norma nemusí 
vždy odpovídat obecně sociálním měřítkům svobody a 
za druhé, i když je autonomie liberálně sociální, spole-
čenskou normou, kdy se v jejím obsahu objevuje to, co 
už jí není a směřuje tak k patologii, kterou je zapotřebí 
ošetřit? Kdo, zde určuje hranice tohoto problému? Je to 
otázka stará jako psychologie sama. Tady se francouz-
ští odborníci (např. M.-Merlau Ponty, P. Ricouer, J. Der-
rida), vrací k tématům jako handicap a autonomie. Tím 
je však celé zaměření výrazně posunuto směrem k psy-
chiatrii a k otázce: Co musí být splněno, aby mohla býti 
diagnósa stanovena? V tomto ohledu téma jasně přebí-
rá moderní psychiatrie, aniž by však vylučovala filosofii. 
     11. února 2005 ve Francii, ve svoji platnost vchází 
zákon, který deklaruje právní rovnost občanů s handi-
capem, aniž by se do znění tohoto výnosu vkládal jaký-
koli další, rozlišující faktor (pour l’égalité des droits et 
des chances, la partitipation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées - Franck), zaručující svobodu, po-
dílet se aktivně nebo v zastoupení, na možnosti domá-
hat se občanských práv. Pozadím, tohoto přístupu, je 
sousloví, které postupně vstupovalo do sociální filosofie, 
zejména po jedenáctém září 2001, jako „nemocná spo-
lečnost“ (la société du maladie). Problém psychosociální 
rehabilitace je tak předně přítomným požadavkem. 
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     Pracovně jde o negativní problémy společnosti, to je 
třeba si uvědomovat, podle francouzských odborníků 
přednostně. Jako takové, tyto negativní problémy lze 
pouze revitalizovat, do nějakého optimálnějšího rámce 
společenského bytí, například zmenšením počtu bez-
domovců, snížením kriminality, včasným zachytáváním 
duševně nemocných s kriminogenními sklony a tak dá-
le. Nelze však tyto sociální jevy zcela vymýtit. Proto je 
psychosociální rehabilitace ve Francii chápána jako pro-
gram částečné povahy, pro nápravu dramaticky se roz-
víjejícího problému, úměrně narůstajícího s výrazným 
počtem obyvatel. Tento fakt je např. v Paříži vnímán 
dokonce s tím, že policie, sociální organizace a další za-
angažovaní, věnují prvořadou pozornost ohniskům roz-
voje těchto problémů a v ostatních částech metropole 
pracují pouze preventivně. Dlouhodobě se tak daří mít 
pod kontrolou například oblasti kolem Gare de Nord, 
Gare de Lyon, popřípadě ulice jako zejm. Boulevard de 
Magenta, Place de Republique, Belleville, Pere-Lachaisi, 
což jsou všechno místa, kam se člověk dostane pěšky, 
snadno i při chvilce bezcílného bloudění a to centrem od 
(například multifunkčního domu Pompidou), nebo zdán-
livě klidnou, mnohdy až ukolébávající atmosférou, pů-
vodně židovskou části Paříže (místa, kde žila Édith Pi-
af), směrem na sever. Zde všude je až ohromující počet 
bezdomovců, přistěhovalců, Arabů, kteří jsou policií na 
ulicích pravidelně monitorováni, aniž by však přitom ta-
to často jakkoli zasahovala. To není výtka, jen konsta-
tování. Co se děje za dveřmi a okny domů, je věc jiná. 
Okolnosti se tu však vymikají celospolečenským měřít-
kům, když se násilí, jak je často vídat, dostane do ulic. 
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     Tedy, o jaký druh psychosociální rehabilitace v ta-
kových měřítkách, které si z našich poměrů umíme jen 
těžko představit, zde může jít? Je to především multi-
kulturní práce. Vedle té ovšem nezapomínejme na tra-
diční Pařížany, pařížské rodiny, které tu po generace ži-
jí. Psychosociální rehabilitace tak má, zejm. v Paříži a v 
podobných aglomeracích Francie dvojí zaměření. Jed-
nak je to již zmíněná multikulturní sociální práce a stej-
ně tak aktivity, kde jsou organizačně poskytovány pro-
gramy, nijak nevybočující z takových, které známe z 
našeho prostředí. Multikulturní sociální práce je typická 
vysokou snahou a nízkým úspěchem, a ta tradiční (du-
ševně nemocní dále zalékovaní, po propuštění z výkonu 
trestu, dočasný sociální úpadek a život na ulici, neboli 
bezdomovectví), se vyznačuje schopností oslovování a 
adaptací klientů, někdy až na úroveň sociální integrace. 
Nemá smysl zde jakkoli lavírovat kolem faktu, který je 
denním chlebem sociálních pracovníků žijících a pracují-
cích v Paříži. Podmínky jsou zde mnohem tvrdší, než na 
které jsme zvyklí u nás. A nyní nastává paradox pro po-
jem autonomie! Tu totiž, jak se domnívají ve většině 
případech klienti psychosociálních pracovníků, již mají a 
kdokoli jim chce poskytovat psychosociální služby, je 
podezřelý z toho, že jim je chce vlastně brát. Protože se 
zde snoubí dva téměř nesmiřitelné protiklady: nezávis-
lost na státě a potřeba někam patřit se všemi sociálními 
výhodami. Takové požadavky jsou u klientů psychoso-
ciální rehabilitace známé, rovněž i z našich pracovišť. 
Jenže výše uvedená liberalizace dává, po jejím sezná-
mení klientům nástroj toho druhu, že argumentuje ter-
mínem „des chances“, příležitost – možnost, kterou tak 
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může opakovaně kdykoli odmítnout, jestliže ji pro sebe 
právě jako příležitost – možnost na zlepšení své neutě-
šené sociální situace nevidí, protože klientova předsta-
va, kterou si umí vyargumentovat, je i oproti jeho psy-
chickému, často i mentálnímu nastavení jiná, než ta, 
která je mu nabízena sociálním pracovníkem, odborem, 
často i územním občanským soudem, jako sdělení o 
blízkosti protiprávního jednání, které tak nemusí dotyč-
ný brát v potaz. Na druhé straně dále, jsou-li vyčerpány 
všechny z dobré vůle společnosti, kterou pracovník psy-
chosociální rehabilitace klientovi svým zastoupením na-
bídne, zákonné prostředky k osobní revitalizaci a nadále 
vzhledem ke klientovu duševnímu zdraví se jeho pro-
blém prohlubuje (mimo akutní relapsy), je potom už 
věcí policie, jestli a jakým způsobem bude zasahovat. 
Je zde tedy užší sociálně právní provázanost, díky které 
se klient spadající do psychosociální rehabilitace stává 
klientem, o kterého tak projevuje fakticky zájem i stát. 
V takto nastaveném popisu stavu věci nelze než spat-
řovat, oproti realitě jistý idealismus. Realita je přeci jen 
jiná. Jaká? Pracovník psychosociální rehabilitace, jestli-
že dá podnět k tomu, aby stát přebral svoji odpověd-
nost, protože jsou vyčerpány všechny možnosti pro 
úspěšnou integraci, která selhává např. tím, že klient 
projevuje sklon ke kriminogennímu jednání, aniž by se 
choval zdrženlivě (drobné krádeže, výtržnictví atp.), 
potom je tento psychosociální pracovník prvním, kdo je 
oslovován jako pokračovatel v mediačních službách, za 
spolupráce s policií, ať už se to týká docházek do věze-
ní, detenčního pracoviště, nebo na psychiatrickou klini-
ku, kam je klient, jako pacient umístěn. Otazníky jsou! 
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Roue Mouffetard (Latinská čtvrť), Paříž 2019; podle 
místních obyvatel bezdomovec, kterému  

pomáhají drobnými finančními dary 
(osobní archív autora) 
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     Vzniká tím ovšem téma pro širokou diskusi ve fran-
couzské společnosti, která se zde odvíjí už několik de-
setiletí. Jak správně v psychosociální rehabilitaci nasta-
vit téma osobní autonomie, jestliže jejím podnětem, te-
dy podnětem k jejímu přirozenému dosažení, naplnění 
jsou vůle, chtění, které mezi multikulturní společností, 
jež už léta není pouhou menšinou a majoritní, tradiční 
společností, tvoří základní předěl. V čem spočívá? Mul-
tikulturní společenství se vymezuje výhradně k auto-
nomii vyobsažené jen svými vlastními hodnotami, stej-
ně jako po svém, a to své, žádá společenství majorit-
ních Francouzů. Autonomie tak, jako psychologický po-
jem, musí počítat s širším obsahem. Jde tedy nejen o 
soběstačnost, ale stejně tak o přiznání této soběs-
tačnosti se všemi kulturními zvyklostmi. 
     V roce 2006 dále vychází Konvence národní jednoty 
práv osob s handicapem v rámci psychiatrické reformy. 
Diskuse o této deklaraci byla reálně ukončena v roce 
2015 (La conventions des nations unies pour le droit les 
personnes avec handicap: une opportunité pour la psy-
chiatrie). Jejím posláním je de facto zájem o vytvoření 
přísně celonárodního programu psychiatrické reformy v 
souladu s Evropskou Unií. Tato konvence se dívá nejen 
na přítomné, aktuální problémy a potřeby jejich řešení 
v oblasti psychiatrie a psychoterapie, ale dává prostor 
rovněž k předjímání možných výhledů (významné spo-
jení psychiatrie, sociologie a sociální statistiky) do bu-
doucnosti, aby se prevence psychosociální rehabilitace 
mohla účinně uplatňovat právě tímto směrem. A jak 
správně podrthují francouzští odborníci, stala se psy-
chiatrická problematika současnosti paradigmatem do-
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by. V dílčích záměrech těmto snahám předcházelo ve 
Francii již několik vcelku úspěšných pokusů uvádět v ži-
vot organisace (například Sekretariát národního zdraví: 
Le sécretaire d’État á la Santé, 8. prosince 2000), které 
se však inspirovaly zejména z francouzské, quebecké 
části Kanady, nebo z ottawské deklarace pocházející z 
osmdesátých let, k nimž má, dále ze zahraničních zdro-
jů Francie, pro jazykovou spřízněnost, podobně jako k 
Belgii, nebo části Švýcarska, nejblíže. Všemi uvedenými 
okolnostmi se tak dostáváme k tomu, že Francie psy-
chosociální rehabilitaci uchopila jako problém, který se 
tak nejúžeji týká dnes celé společnosti a přešel jedno-
značně do oblasti reralisované politiky zdraví. Její před-
ností je aktivní práce na prevenci a řešení těch případů, 
které jsou součástí každodenního života ve společnosti, 
stejně jako vědomý přístup k těmto tématům z pozice, 
která počítá s pohybem celé problematiky, vynucova-
ným celkovým sociálním vývojem. Tyto okruhy témat 
potom zasluhují, aby se jim věnovala pozornost stran 
již konkrétního managmentu psychosociální rehabilita-
ce, který musí vycházet ze specificky místních poměrů 
(např. rozdíly mezi Paříží, Avignonem a Nantes) a re-
spektovat zcela svébytné, klientské a sociálně kulturní 
požadavky, postavené na místní znalosti interpersonál-
ních vztahů. Takový přístup ostatně zaručuje, že se 
práce psychosociálních pracovníků bude mít možnost v 
klientském zaměření, například v terénních aktivitách, 
stále více přibližovat jednotlivci. V těchto souvislostech 
se aktivity psychosociální rehabilitace a jejich manag-
ment, mezi Francií a Českou republkou, od sebe nijak 
neliší. Ve Francii, ale zůstává delší tradice a zkušenosti. 
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     Posledně jmenované souvisí s celkovou péčí a osob-
ní asistencí (de soin et de accompagnement)  pracovní-
ků psychosociální rehabilitace, což dále vyžaduje rovněž 
profesionalitu, která tu musí být náležitě zajištěná pro-
gramy studia specifického zaměření. Tím jsou například 
školení, která ukazují na alternativní hospitalizace lidí s 
duševní poruchou, což jsou většinou krátkodobé pobyty 
v komunitních zařízeních s intenzivní terapeutickou a 
koterapeutickou aktivitou. Jinak, druhy hospitalizace a 
jejich případné právní náležitosti se ve Francii v ničem 
neliší od běžných národních standardů v Evropské unii. 
Pro vyjádření souhlasu k převozu nebo umístění v psy-
chiatrickém zařízení se používají ve Francii tato kritéria: 
1. (valeurs, risques) tedy, míra nebezpečnosti klienta 
pro společnost, nebo pro sebe sama, 2. (conception des 
troubles mentaux) čili míra chronicity a nebo zhoršová-
ní duševního stavu klienta v diagnostické prognóse, 3.  
(objectifs) tj. požadavek sociální ochrany (např. svědek 
nebo klient s vazbou na podsvětí, ale také např. oběť 
domácího násilí), tedy ochranná léčba, 4. (traitement) 
zvážení specifik pro umístění ve specialisovaném zaří-
zení (hospitalisace s dlouhodobým nebo s krátkodobým 
pobytem) a 5. (moyens) neboli, volba terapeutických 
prostředků, které vybrané zařízení může poskytnout. 
Už jen tato kategorizace ukazuje na vysoce akreditova-
ný přístup ke klientům s psychiatrickou diagnósou a na 
celkové možnosti rozsahu léčby a intervence, které je 
možné pacientům nabízet. Psychosociální rehabilitace je 
potom i zde více chápána jako psychosociální servis. A 
stejně jako u nás, také ve Francii jsou v této souvislosti 
slyšitelné některé kritické hlasy, stran toho, pokud se 
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taková práce týká zaměření, která mají pomáhat napří-
klad dříve agresivním pacientům o jejichž neblahé mi-
nulosti společnost ví. 
 

§7.  SCHIZOFRENIE A PSYCHOSOCIÁLNÍ  
      REHABILITACE VE FRANCII 

Sedmdesáti miliónový stát (r. 2020), jakým je Francie, 
má vysoké procento schizofrenních pacientů, popřípadě 
i schizoidních jedinců, kteří se nikdy neléčili a jejich di-
agnósa je hypotésou, vzniklou nejčastěji z narušených 
interpersonálních vztahů, stejně jako interpretace kvali-
ty jejich sociálního života. Tyto faktory mají svůj původ 
v multikulturním základu francouzské společnosti.  
     Obecná diagnostická vodítka se shodují v tom, že je 
to také změna primárního prostředí, v němž člověk pů-
vodně vyrůstal, nebo i život ve dvoupólovém sociálním 
klimatu (Alžířan žijící v Paříži, nutně podvolován sociál-
nímu prostředí Francie, ale v soukromí zcela jako by 
zpět ve své zemi: jazyk, interpersonální požadavky, vý-
chovné přístupy, morální a náboženské zvyklosti), které 
se, u predisponovaných jedinců na rozvoji schizofrenie 
podílí téměř zásadním způsobem. Výše uvedené sociální 
faktory jsou ve skutečnosti sociální zátěže. Udržování 
„kontaktu“ se svojí domovinou, představuje pro mnohé 
jedince, žijící dlouhodobě a v nepřizpůsobivém sebena-
stavení vlastní sociální adaptability, podporu v upevňo-
vání tohoto „kontaktu“, posilováním jeho „obrazu“. To 
potom znamená, že člověk s takovouto predispozicí pů-
vodní vzpomínku na svoji kulturu nadstaví nad realitu 
života ve společnosti v níž aktuálně žije, a s potřebou 
jejího udržení roste také latentní míra agresivity. 
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     Za příkladné studie, věnující se právě tomuto pro-
blému, byly přijaty závěry z neuchatelského (neuchate-
loise) kantonu ve Švýcarsku, kde se dvojjazyčný a mul-
tikulturní proces, na rozvoji schizofrenie, citelně podílí 
(178 434 počet obyvatel; 2016) a zahrnuje jak majorit-
ní, tak multikulturní část populace. Celkový počet schi-
zofreniků se v rámci vysoké míry pohybu v multikultur-
ní části populace, tohoto vybraného kantonu, pohybuje 
mezi 0,3 – 0,7 %, tj. 535 až 1249 pacienty. Na tak ma-
lý prostor je to skutečně vysoké číslo. Alarmující je i to, 
že jen malá část těchto pacientů prochází dále úspěš-
nou léčbou, nebo alespoň pravidelnými kontrolami, což 
je způsobeno rovněž nízkou akceptací, ochotou k soci-
álně zdravotnímu pojištění. Přesto, stejně jako v Neu-
chatel, rovněž tak ve francouzských zařízeních pro schi-
zofreniky převažuje komunitní práce, která navazuje na 
psychoterapeutickou léčbu, samozřejmě v rámci klinic-
kých kontaktů pacienta s ošetřujícím lékařem. Celý pro-
ces psychosociální rehabilitace, pro autonomní uplatni-
telnost klienta ve společnosti dále zahrnuje, jak důraz 
na subjektivní ovladatelnost vlastní psychické újmy, tak 
readaptaci kognitivně-emocionálních výkyvů, nebo de-
fektů, jejichž revitalizací může klient následně dosaho-
vat mnohdy i vysokých skóre v souvislosti se svým ná-
sledným uplatněním v široké sféře pracovních a sociál-
ních aktivit. Na tomto místě je však nutné připomenout, 
že psychotické znaky a jejich psychosociální rehabilita-
ce, se samozřejmě zpracovávají např. rovněž u alkoho-
liků, závislých (tedy v adiktologické práci), dále u paci-
entů s bipolární poruchou, popřípadě u širokého spektra 
klientů s tělesným poškozením, omezujícím tak zejmé-
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na pohyb nebo i jinak vlastní samoobslužnost. Je potom 
samostatnou otázkou, jak v těchto souvislostech může 
fungovat koordinace služeb, jestliže se jedná o tak dife-
rencované diagnósy s tak specifickými nároky, které 
vyplývají z potřeby individuálního přístupu? Řešení má 
jedno, zdánlivě, ale i tak jednoduché pojmenování: ma-
ximální komunikovatelnost mezi všemi, kdo se psycho-
sociální rehabilitací zabývají. V tomto nastavení, se po 
celé Francii koordinují již léta výzkumné projekty zamě-
řené na schizofrenii, dětskou psychiatrii, tělesná posti-
žení, multikulturní témata, nejrůznější úrovně disability, 
mentálních poruch nebo gerontopsychiatrie, stejně jako 
v ostatních zemích EU. Úspěšnost, je zde v prvé řadě 
dosahována finančními prostředky a tím i množstvím 
zpřesňujících dat, neboť lze do těchto výzkumů angažo-
vat vědce ve velkém počtu jak jednotlivců, tak celých 
týmů. Kromě toho, tyto možnosti spoluzahrnují rovněž 
psychoedukační programy, často také zaměřované na 
spolupráci s rodinnými příslušníky. Není až takovou vy-
jímkou, že se rodinní příslušníci aktivně zapojují napří-
klad do některé z fásí psychoterapie na skupinách, nebo 
jsou s klientem její součástí od začátku, až do konce. 
Prokazatelnost pozitivních výsledků je zde bezesporná, i 
když, jak lze očekávat, selhává stoprocentní účast ro-
dinných příslušníků, nebo i komunikace obecně. To se 
projevuje zejména u schizofreniků, klientů s bipolární 
poruchou nebo u klientů s problémy v oblasti adiktolo-
gie. Nejčastějšími účastníky takových setkávání jsou 
rodinní příslušníci klientů s neurokognitivní diagnósou, 
ať v rámci organických duševních poruch, nebo nejrůz-
nějších poúrazových stavů a jejich rekonvalescencí.  
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Z Á V Ě R 
Nahlédnutím směrem do jednoho kulturního prostředí 
jsme se pokusili zmapovat téma psychosociální rehabili-
tace úhlem pohledu a popřípadě porovnat stejné zamě-
ření s podmínkami práce v oboru s naším prostředím, 
které se samo o sobě, stejně jako v jiných kulturách 
potýká s nemálo obdobnými problémy. Na první pohled 
se zdá, že Francie ve skutečnosti řeší pouze vyšší kvan-
titu stejných sociálních otázek, a to jen vzhledem k po-
čtu obyvatel. Lze se však oprávněně domnívat, že tomu 
tak není. Například konkrétní, individualisované přístu-
py ve Francii, vychází předně již z léty ověřených pro-
gramů a specifických postupů, kterým se tak v našich 
podmínkách ještě stále učíme. Například neurokognitiv-
ní remediace Elisabety Twamlyové, nebo Computerová 
remediace kognitivního tréninku schizofreniků, dále ta-
ké Viso-spaciální remediace u diagnostikovaných dětí v 
domácí péči a jiné, představují ve Francii dnes již běžně 
používané metody přístupu, ke kterým má, po výcviku 
přístup i školený laik. Tento moment zaškolování laiků 
se u nás prozatím příliš nerozšířil a je určitě vhodné se 
myšlenkou na další uplatnění podobných programům do 
nejbližší budoucnosti zaměřovat. Konečně v neposlední 
řadě, přístupy francouzských odborníků se opírají o in-
tegrované možnosti, zvládání psychosociální rehabilita-
ce, což značně napomáhá úspěšnosti spolupráce s kli-
enty. U nás, podobná zaměření, propaguje profesor 
František Koukolík, nebo docent Roman Jirák v souvis-
losti s gerontopsychiatrií. Přenositelnost těchto přístupů 
do širšího spektra psychosociální rehabilitace je možná 
a patrně také důležitá svojí modifikovatelností. 
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Rumunská bezdomovkyně na Rue Cujas 

(Paříž 2019, osobní archív autora) 
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Psychosociální rehabilitace je trpělivě namáhavá  
cesta a vedení klientů k sobě samým 
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Miro J. Kadlubiec 

Reflexe na pracovní pobyty a profesní, osobní, 
přátelská setkávání s kolegy v Nizozemí 

 

Věren starému latinskému přísloví „Esto brevis et pla-
cebis“, buď stručný a zalíbíš se, dovolte mi jen několik 
subjektivních reflexí na to, co vše mne oslovilo při se-
tkávání a spolupráci s mými milými kolegyněmi a kole-
gy v Nizozemí (provinciích Holland, Noord - Brabant, 
Limburg).  
      Poznatky a zkušenosti zde uváděné jsou průřezem 
vzpomínek z rozsahu několika let  profesních pobytů 
v jednotlivých městech a na různých typech pracovišť, 
které však mají jedno společné – snahu co nejvíce a 
velmi široce navýšit lidem s psychiatrickou diagnózou 
kvalitu života a vrátit do jejich životních příběhů co nej-
více kompetencí a hlavě – osobních rolí.  
    Zmíním zde hlavně momenty, které mne nejvíce 
zaujaly, to navnímané, co pro mne osobně a zprostřed-
kovaně také i pro celý tým Camina Vsetín, sociální re-
habilitaci http://www.caminovsetin.cz/ může znamenat posun 
v náhledech při využití možností porovnání našich a ni-
zozemských metod a technik, specifických přístupů, 
osobních inspirací v každodenní psychosociální práci s 
našimi klienty. 
     Tak tedy společně - Welkom in Nederland! 
 Od roku 2010 jsem se mohl setkávat s postupy a me-
todami, principy práce v psychosociální rehabilitaci na-
šich kolegů v Nizozemí, nejprve několikrát v provinciích 
Noord-Brabant a Limburg, konkrétně pak ve městech 
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Eindhoven (kde sídlí i vedení organizace De Boei), Eer-
sel a několika dalších, menších městečkách. 
 

     Zde má svá centra a další pracoviště GGzE De Boei, 
což ve volnějším překladu znamená bóje, či záchranný 
kruh pro ty, kteří služby a nabídku De Boei potřebují a 
využívají – tedy klienti s psychiatrickou diagnózou, zku-
šeností, pozadím, historií.        

K nahlédnutí lze využít stránky www.deboei.com, které 
existují prozatím pouze v nizozemské verzi. 

     Hlavní rozdíl mezi činností naší a nizozemských ko-
legů vyplývá z velikosti a tím i dostupného rozsahu a 
záběru, tedy diferenci v řádech – my v desítkách klien-
tů, naši přátelé ve stovkách a počet budov, kde jsou 
umístěna centra, kde se odehrávají setkání, provozují 
aktivity a programy se blíží ke třiceti. Od pracovišť pří-
mo ve velké psychiatrické léčebně po vlastní či pronaja-
té farmy etc. 

     S mnoha holandskými kolegy jsem se již setkal při 
jejich návštěvách a pracovních pobytech u nás.  

     Drobnou výhodou je můj více než tři desítky let tr-
vající vřelý vztah ke „Koninkrijk der Nederlanden“, tedy 
Nizozemskému království, poměrně dobrá znalost histo-
rie, mentality, legrační pokusy zvládnout jejich libo-
zvučnou řeč alespoň k běžné domluvě (naštěstí anglič-
tina je všude užívaná běžně) a několik dlouholetých 
přátel v mém milovaném Amsterdamu. 

      Ale zpět k tomu, co mi bylo umožněno naznat, po-
rovnat, vstřebat a – poučit se. 
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      Po domluvě s ředitelem De Boei, panem Hansem 
Marechalem, byl program nastaven tak, aby se více 
prostoru nalezlo pro vytváření, resp. upevňování osob-
ních, neformálních kontaktů, na kterých se v budoucnu 
dá příznivěji vystavět a prohlubovat další odborná spo-
lupráce. 

      Na počátek jedna z milých neočekávaností, která se 
udála ihned po příletu do Eindhovenu. Jelikož se uvítání 
nezúčastnil Hans Marechal, ptal jsem se zvědavě po 
důvodu. Další z našich holandských kolegyněk, milá a 
mladá Jacqueline nám řekla, že Hans má narozeniny a 
tak se pro dnešek omlouvá. To mne opravdu pobavilo a 
tak se Jacqueline a Dorine ptaly, co že je na tom tak 
udivujícího. Nic než to, že ten den jsem měl narozeniny 
i já, a tak alespoň po telefonu jsme si s Hansem popřáli 
a vzájemně se ubezpečili o tom krásném datu a věku.. 

     Jen několik drobných dat k městu Eindhoven. Je to 
páté největší město Nizozemska (s přilehlou aglomerací 
ke čtyři sta tisícům obyvatel), leží v oblasti Kempenlan-
du, velmi příjemné turisticky užívané krajině, částečné 
na hranicích s Belgií.  

     Chronicky znám je zdejší koncern Philips (elektroni-
ka), několik desítek tisíc zaměstnanců jen v Eindhovenu 
formuje sociální složení obyvatel a dává městu nádech 
industriální aglomerace. Dále je to místo pro významné 
konference a má velmi solidní zázemí v hotelové síti, 
službách a obchodech.  

      Moje ubytování bylo strategicky v centru města, na 
malém historickém náměstí Wilhenminaplein, v hotýlku 
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Prins Henrijk, v sousedství plno všeho toho, co střed-
něvěký muž potřebuje na večer – kavárny, útulné, pří-
jemné bary – příjemné hlavně lidmi… 

Popis studijně - pracovně - setkávacích dnů, pří-
lišný systém nenalezen, podle aktuálního zaujetí, 

bez chronologie 

      Už první dojem z řidiče Jana (kolem 60 let), dobro-
volníka a klienta, byl velmi solidní. Později se vyvinul 
v oboustranné přátelské pozvání a ujištění, že se nevi-
díme naposled. Jan nás odvezl do provozního centra De 
Boei, kde byla konference, vedená ředitelem Hansem 
Marechalem, zároveň s představením a přiblížením his-
torie od vzniku v roce 1989.  

     Tuto prezentace se mi nepodaří opsat dostatečně 
plasticky pro emotivní atmosféru a všeobecné zaujetí 
zúčastněných. 

      Tedy z celého dlouhého příběhu vyjmu jen to, co mi 
nejvíce uvízlo v paměti. Primární myšlenky, teze. V roce 
1989 bylo i v Holandsku běžné vakuum pro ty, kdo se 
po léčení v psychiatrické léčebně navrátili zpět do spo-
lečnosti, rodiny, mezi známé, spolupracovníky. Vraceli 
se jako pacienti, nikoli jako občané, často přišli o své 
předchozí sociální role, statuty společenské, rodinné…co 
dál po návratu? Škola, zaměstnání - to už většinou zů-
stalo v minulosti, nedostupné. 

      Hans začal uvažovat o iniciativě, jak z léčebny zpět 
do komunity. První myšlenka byla koupit, postavit  
dům, kam by si klienti mohli přijít posedět a alespoň 
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vypít kafe (co taky v Nizozemí jiného, své kolegyně 
jsem předem důrazně upozornil na potřebu tréninku 
v kontinuálním, celodenním pití kávy..). Tak se stalo, 
klienti však byli vzteklí – prázdný dům, bez činnosti, 
práce. Svoji občasnou agresi si vybíjeli na profesionál-
ních pracovnících, kteří v nich viděli pacienty, ne rovno-
právné spoluobčany a nevraživost byla oboustranná, 
docházelo k situacím, kdy se začal objevovat strach z 
klientů. Zlom nastal, když Hans začal naslouchat a 
přestal říkat „já vím, co je pro tebe dobré, lepší, nejlep-
ší“ – jak bylo v té době a okolnostech, přístupech běž-
né, obvyklé. 

      Popravdě – užil zde promyšleně drobného triku – 
vyslechnout  přání, myšlenky, nápady, návrhy potřeby, 
zjistilo se však, že k realizaci není dostatek profesionálů 
(pouze Hans a sekretářka) a tak tedy je vhodné zapojit 
ty, kdo s návrhy přišli – klienty samotné. Zjištění bylo 
neobyčejně jednoduché – klienti ve valné většině rádi 
pracují, ale s psychiatrickou diagnosou sehnat práci by-
lo téměř nemožné. Inu, víme o tom i u nás stále své. 
Díky za to, že pomocí spolupráce s Úřady práce se situ-
ace na trhu práce zlepšuje. 

     Hans, který byl za svou práci vyznamenán nizozem-
skou královnou, o celé této filosofii dnes, s odstupem 
téměř třiceti let práce říká ve velké zkratce asi toto:         
„Navrátil jsem lidem zodpovědnost, vrátil jsem jim role, 
které již neplnili“. A dodává konstatování, že klienti jej 
nikdy nezklamali, proto, že De Boei je „jejich“. Dovolte 
vsuvku – tak jsem i já přesvědčen, že mnozí naší lide 
vnímají Camino. Tímto přístupem, nadšením se podařilo 
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mnohdy překonat i krize a dnes je jen těžko pochopi-
telné, jak tento kolos vznikal pouze z víry, že je potřeba 
narovnat pohled na všechny kolem, dopřát sebedůvěru 
a nepovyšovat se. Slovy Hanse řečeno: „Value I love 
most = equality“. Na prvním místě je přání klienta, po-
kud je racionální, uskutečnitelné.  

     Jsme po léta s Hansem ve shodě, že přání opravdu 
reálné, na kterém se bude klient spolupodílet bude vět-
šinou opravdu k prospěchu, k ověřování, navrácení po-
zapomenutého, zasunutého, překrytého - kompetencí.   

    Zde je zcela oprávněně místo i  pro větu, náhled mé 
další mé kolegyně Dorine, která je autorkou a uvádí do 
života projekt – program „Uzdrav se sám“, kde jejím 
krédem je vyjádření, že „je potřeba udělat vše, aby člo-
věka neřídila nemoc, ale aby opět svůj život řídil on 
sám“. 

    Pokusím se o krátký popis toho, co tento „big step“ 
obnáší. Jedná se o dvanáct lekcí, společných sezení za-
ujatých klientů s Dorine, případně s další kooperátor-
kou, která již projekt absolvovala. Délka je tři měsíce, 
četnost jednou týdně po dvě hodiny. Po absolvování je 
za tři měsíce setkání k vyhodnocení. Je ryze skupinový 
proces, dobrovolný, vedený podle „nejpomalejšího vel-
blouda v karavaně“. Není však vhodné skupinu vnitřně 
dále jakkoli dělit.  Pro náročnost pro všechny zúčastně-
né je počet ve skupině maximálně osm lidí. 

     Dorine vždy podotýká, že se nejedná o druh terape-
utického sezení, pouze a jenom o dobrovolné sekávání, 
se vzájemnou akceptací, nasloucháním, vzájemným 
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vyprávěním vlastních příběhů a Dorine přidává vlastní 
zkušenost. Hlavním motivem je navýšení či navrácení 
sebedůvěry. Absolventi se poté sami rozhodují, zda bu-
dou i oni nabízet dalším tuto pomoc, konzultují však 
vždy reálnost svého záměru s Dorine. 

     Dalším  příkladem pro mne obzvlášť zřetelným je 
projekt zvaný Run Bus. V De Boei je kromě provozních 
a služebních automobilů rovněž sedm menších autobu-
sů (devítimístných) pro převoz lidí, zavazadel etc, které 
řídí 18 řidičů, dobrovolníků (t. j. klientů s psychiatrickou 
zkušeností, nemocí). Kdo by je v běžné komerční pře-
pravní společnosti nechal řídit…ohlasy městských úřed-
níků a občanů nebyly v počátku příznivé.Tito řidiči však 
neměli jedinou nehodu, plní všechny obecně vyžadova-
né testy, přezkoušení atd.  

     Velkou měrou přitom přispívají na provoz centra, je-
likož mají pro lehce nižší ceny neustále dostatek zaká-
zek. Všichni šoféři, se kterými jsem měl možnost jet, 
byli na svou práci velmi pyšní přesto, že jsou jim pro-
pláceny pouze náklady na dojíždění do práce.  

     Tento projekt je považován právem za největší 
úspěch v oblasti psychosociální rehabilitace. Právem. 
Má drobná kolegyně Jacqueline je jednou ze dvou stá-
lých pracovníků – profesionálů, všichni ostatní jsou kli-
enti. 

     Další pracovní činností je tzv. Klussenbus – malíři, 
natěrači, opraváři, přeprava těžších zásilek. Pracuje se 
v běžném tržním, konkurenčním prostředí a cenových 
relacích. 
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     Zde jen vyjádření v číslech – v současné době má 
De Boei cca sto placených zaměstnanců, z toho více než 
čtyřicet mělo „psychiatric background“, ze sta dobro-
volníků devadesát tutéž osobní historii, zkušenost. 
Abych doplnil představu o rozsahu činností – ostatních 
klientů, kteří užívají služby je nyní kolem osmi set. 
 

     Dalším velkým úspěchem je projekt Contact. Tento 
počin je záležitostí bývalé klientky Wendy, která jej 
vymyslela a uvedla do praxe. Pokud by mi zbývalo jedi-
né slovo k opisu, podstatě – pak je to „flirt“. 
 

     Nejedná se však o žádnou dobře zamaskovanou se-
znamku či podobnou aktivitu. Před asi devíti lety Wendy 
napadlo, co většině klientů chybí. To, co je pro nás vět-
šinou běžné – navazovat kontakty - jednak ty každo-
denní, obyčejné, pracovní, ale také nalézat vztahy přá-
telské, milostné… 

     Klienti při setkávání klopí oči, ostýchají se. Jak to 
tedy napravit, poučit se. Wendy zavedla službu posky-
tovanou v rozsahu 24 hodin denně – nepřetržitě! Na-
stavujíc, simulujíc obvyklé ( pro „nás“) situace u kafe, 
rozhovory a kontakty při práci, při návštěvách etc. Je to 
dle mého pohledu unikát, velmi těžká práce.  
 

     Pro pět pracovníků to znamená opateru o osmdesát 
až sto klientů…opět si dovolím doložit krédo Wendy –
„No fish to eat, but learn to catch them..“ Jen snad do-
dám, že se opět nejedná o terapii, pouze o pravdivé, 
bytostně lidské setkávání. 
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     Ještě je zde prostor, místo pro stručný popis a vy-
jádření silných dojmů z pobytu v psychiatrické léčebně 
GGzE v Eindhovenu, ve které se projevuje vzájemná 
koordinace a výsledky pro pacienty – klienty De Boei 
jsou nejzřetelnější. O velikosti této (jedné z více) léče-
ben svědčí několik čísel, která poskytl při sezení před-
seda správní rady a ředitel pan Klaas – 2000 zaměst-
nanců, 20 000 pacientů ročně ambulantně, 750 rezi-
dentů. Rozpočet – 150 milionů EUR ročně. Spolupráce 
se špičkovými pracovišti v USA i Evropě. Koncept – co 
nejvíce zapojit, užívat kurativní vlivy běžného sociálního 
prostředí, relaxace, neomezit se pouze na klasický 
vztah, model lékař – pacient. 

     Do tohoto konceptu plně vstupuje De Boei se svými 
aktivitami, centry přímo v areálu léčebny. Tedy naplňu-
je se plně Hansova vize – léčebna bez závor, překážek, 
plotů.. 

     A opravdu to takto funguje.  

 Přímo v léčebně jsou výčtem tato centra –  

• skleník s vazárnou květin, zahradou, posezením a 
obchůdkem 

• farma s domácími zvířaty, zcela běžně navštěvová-
na kýmkoliv a kdykoliv 

• kavárna s hudební produkcí – zde se musím podělit 
o velmi razantní setkání.  
Kasuistický příměr. Fred, 46 let – po šest let velmi 
těžký pacient léčebny, kvůli tragickým úmrtím blíz-
kých, přítelkyně se rozhodl k samodestrukci, jak mi 
sám sdělil – „pil jsem, aplikoval cokoli jen šlo, jedl 
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jsem sklo, nechtěl jsem být..musím ale nyní vrátit 
ostatním pomoc, kterou jsem zde dostal..vyprávím 
jim svůj příběh… Jinak bych sám zase explodoval“. 
 

Já jsem si zde jen s vděkem opět uvědomil to, co 
vždy nabízí a k čemu upřímně vyzývá Viktor E. Frankl 
– zdá se, že Fred nalezl smysl žití. 

Další centra aktivit: 

• redakce časopisu, který De Boei vydává 
• secondhand – ten se mi zalíbil velmi, dámy mne 

tam oblékly do nového saka, když viděly, v „čem 
jsem přijel“. Rád jsem si jej koupil, už pro vzpo-
mínku. Stále jej mám, šetřím si jej pro zvláštní pří-
ležitosti a rád jej nosím. 

• opravna a prodejna jízdních kol, výrobna klecí pro 
zvířata – úžasné místo, kde se shromažďují kola od 
dárců, nalezené velocipédy všeho druhu, klienti je 
opraví, doladí a prodají. Část zisku si nechávají na 
společné výlety. Co víc? Ano, ještě je zde možnost 
využít kotce pro psy těch pacientů, kteří podstupují 
léčbu. Pokud to zdravotní stav dovolí, starají se o 
své miláčky sami. 

• umělecké dílny, šperkařská dílna. Výrobky v pro-
dejní kvalitě se nabízejí v katalogu, nebo je lze za-
koupit na místě. Fascinovalo mne, že jednu míst-
nost sdílejí společně s místními malým skautíky. Ti 
už od dětství dobře vědí, že lidé s psychiatrickou 
jinakostí toho umí opravdu spoustu a krásného vy-
robit. 
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• Golden Goat – tak tohle místo jsem si nechal na 
závěr – kulečník, reproduktory, kožená křesla, ky-
tary, bicí, barový pult, rocková hudba, trošku ze-
stárlé „děti květin“, často s u kriminální či drogo-
vou minulostí..ale atmosféra, kde se všichni cítí 
dobře a na nic si nemusí hrát (jen na ty kytary). 
Tam jsem se cítil „spřízněně“. 

 

     Je toho ještě víc, co se mi odvíjí ve vzpomínce na 
vše prožité, návštěva farmy, kde se klienti o vše starají, 
vyrábějí – například fantastické marmelády, které jsem 
vždy k radosti přátel a rodiny přivezl domů.  

     Setkávání s Joukem, vrstevníkem a milovníkem in-
diánské kultury, se kterým jsme pro stejné zájmy uza-
vřeli „pobratimství“ a zjistili, že máme i společné známé 
z návštěv u Indiánů. Na zdi mi visí dárek od něj – indi-
ánský štít, který mi vyrobil a daroval. Celé roky, až do-
dnes si voláme, píšeme a pokud to jde, navštěvujeme 
se. Společné chvíle s Marvinem, mladým chlapem, bý-
valým profesionálním vojákem, který rovněž hledal ji-
nou možnost, jak být k užitku, najít smysl života a dnes 
je jedním z pilířů  centra v Eindhovenu. 

     Všem a mnoha dalším jsem vděčný za setkání, obo-
hacení a těším se, že s mnohými se budu setkávat i na-
dále. Jak se říká v Nizozemí – „Dank U wel, děkuji.“ 

      Závěrem – vždy po několika dnech pobytu jsem  v 
Nizozemí prožil pocit, že se mi mnohdy nedaří si hned 
uvědomit, zda jsem v České republice nebo v Nizozemí. 
A to je dobře. 
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Postřehy z pobytu v roce 2018 v Holandsku, 
v oblastech a městech kde působí organizace 

GGZ Noord Holland Noord 
 

   Pobyt a praxe ve městě Alkmaar (fact týmy, emer-
gency hospital), dále v Den Helder, v Utrechtu. Pro-
gram – recovery college, peer aktivity, peer služby a 
běžné komunitní a sociální služby.  

   Závěrem – nelze jinak než v Amsterdamu při setkání 
s přáteli. 

 

Reflexe 

Předložím jen několik subjektivních reflexí na to, co 
mne při setkávání s Nizozemskými kolegyněmi a kolegy 
nejvíce zaujalo, co pro mne osobně a zprostředkovaně i 
pro celý tým Camina Vsetín, psychosociální rehabilitace 
(http://www.caminovsetin.cz/) může znamenat posun 
v náhledech, či alespoň porovnání metod a technik, pří-
stupů, inspirací v psychosociální práci s našimi klienty. 

     V textu dále se bude krátce hovořit o metodě, práci 
týmu technikou FACT, tedy alespoň rámcově přiblížím 
historii tohoto přístupu spolupráce s lidmi s duševní ne-
pohodou. Mnoho se dá vysoudit z překladu názvu FACT 
– Flexibile Assertive Community Treatment, tedy volně 
pojato – pohotově, vstřícně, komunitně pomáhat lidem, 
kteří aktuálně pomoc potřebují, nejlépe ve svém pro-
středí. Na to pak navazuje povinnosti pracovat multids-
ciplinárně. Tým v nizozemském pojetí nejlépe propojuje 
psychiatrická sestra – ta má totiž velmi blízko jak ke 
klientovi, tak k odborníkům z obou poloh týmu – sociál-
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ní i zdravotní složky. Ideální tým pak dále tvoří sociální 
pracovník jako case manager, psychiatr, psycholog, 
peer pracovník. Záleží pak na frekvenci setkávání a me-
todice, jak si předávat potřebné, nezbytné informace o 
klientech, aby práce v jeho prospěch byla co nejefek-
tivnější. Metodiku multidisciplinarity, kombinovanou s 
transdisciplinárním přístupem uplatňujeme v Caminu již 
poměrně dlouho. Tento profesně i lidsky náročný způ-
sob práce je podmíněn vysokou osobní angažovaností 
každého člena týmu a zcela základní je vzájemný re-
spekt, důvěra a otevřenost. Současný trend v České 
republice v psychiatrické reformě však vyžaduje nároč-
nost, odborný, profesionální přístup s nezbytnou dáv-
kou osobní kvality. Po letech spolupráce s kolegy z Ni-
zozemí je radostné zjistit, že jsme se od nich v psycho-
sociální práci mnoho naučili, převzali, přizpůsobili k  na-
šim specifickým podmínkám a dnes lze konstatovat, že 
jsme v mnohém na stejné úrovni a občas se od nás, 
našim přístupům i rádi přiučí. 

     Pokud je oblast, ve které jsme se v Caminu (dle oh-
lasů kolegů z Nizozemí i z České republiky) stali inova-
tivními – pak je to důraz právě na filosofické opodstat-
nění transdiscipinárního přístupu ke klientům a jeho 
praktické uvedení do každodenní praxe jak v individu-
ální, tak hlavně ve skupinovém pojetí spolupráce. Jako 
ukázku uvádím náplň jednoho z páteřních programů to-
hoto přístupu a metody práce. 

____________ 
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Tematická setkání 
 

Tato společná aktivita v sobě ukrývá neodbytnou lid-
skou potřebu po vzájemném setkávání se a společné 
snaze o hledání řešení problémů, které nám život přidě-
luje. Témata na setkáních jsou povětšinou dohodnuta 
s předstihem, rovněž se však stává a je akceptováno, 
že vyplynou z momentálních potřeb zúčastněných. 
Vzájemné diskutování je omezeno pouze tolerancí 
a respektem k názorům druhých. Filosoficky je vše 
ukotveno v náhledu Cicerově: „Vivere est cogitare (Žít, 
znamená přemýšlet),  rozmanitost, bohatost, individua-
lita náhledů se rovněž odráží ve výroku svatého Tomá-
še Akvinského: „Timeo hominem unius libri“ (Bojím se 
člověka, který přečetl jen jednu knihu).  
     Filosofické uchopení má jediný záměr – naplnit 
opravdově a prakticky lásku k moudrosti a tak doznávat 
úlevy v tom, co těžkého  právě prožíme. Diskuse jsou 
vedeny s cílem pojmout osobnost, individualitu člověka 
s přihlédnutím ke všem jeho dimenzím, tedy biologické, 
psychické, sociální a duchovní – spirituální a jejich roz-
voje.  
      Hlavními tématy setkávání jsou etika, zodpověd-
nost, svoboda člověka, pocity viny a vina, fenomény 
utrpení a smrti, problematika důležitosti odpuštění etc., 
která jsou propojena základní lidskou potřebou – hle-
dáním a upevněním smyslu bytí a naplňováním přiroze-
né potřeby hledání a nalézání odpovědí na otázky kla-
dené životem v každodennosti. 
      Základem práce je existenciální pojetí života a 
uvádění tohoto pohledu do reality, hledání a využití 
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všech potencí, které lze k úlevě v zátěžových či hranič-
ních životních situacích využít. 
 

•  
 

Nyní tedy dovolte několik postřehů z Nizozemí. 

 

 

 

Den Helder 

Sever Holandska, moře, stále větrno,  

přístavy a hráze… 
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U moře a v práci 
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      Pro mne velmi důležitý moment, možnost být účas-
ten porady FACT týmu, který je opravdu barvitý i z toho 
důvodu, že je kvůli rozmanitému původu jednotlivých 
členů opravdu mezinárodní.  

     Vedoucí Linda, psychiatr Mario, vrchní sestra, speci-
alistka na krize s 24 letou praxí p. Mireiile a další členky 
týmu, tedy optimální složení a styl práce, ke kterému 
směřujeme léta i my (byl jsem rád za svou letitou 
osobní i profesní zkušenost, provázanost v myšlení s 
mentalitou a životními hodnotami v Nizozemí).  

     Tým (teamboard) v optimálním složení i.e., fundus, 
propojovací persona – zdravotní sestra, sociální pra-
covnice, psychiatr, psycholožka, jobcoach.  

     Metodika, technika – Fact Boardtabule s klienty (pa-
cienty) – list – krátkodobé intervence, jména, data, po-
čet status, Dg.(psychiatrické i návazné – onkologické, 
operace, nemoci etc., medikace, depoty, schůzky, okolí, 
potřeba a kvalita kontaktu – Face to Face, Ear to Ear, 
frekvence.  

     V péči cca 250 lidí, tři týmy, lokalita cca 55000, tedy 
kolem 15000 lidí na jeden tým. Pracovní atmosféra, za-
ujatost, profesionalita, lidskost – to je bonus, který 
jsem si odnesl a s radostí konstatoval, že naše pracovní 
i lidské přístupy se příliš neliší. 

•  

Další inspirace: Copy Centrum s běžnou komerční 
nabídkou a rozsahem prací, v centru města, na 
frekventované ulici. 
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Obrázek nahoře dílna ve zrekonstruovaných přístavních 
budovách, výroba krásných a hlavně užitečných doplň-
ků, okrasných a milých předmětů, většinou z recyklo-
vaných  materiálů. 

      Dále pak Second Hand, tréninková kuchyně a jídel-
na, WOOD WORKS – výrobky z dřevěných palet a zbyt-
kového materiálu, nádherné věci na zakázku i podle ka-
talogu. Vše obdivuhodné, pragmatické, reálné, neodta-
žené od běžného života. Samostatná služba je chráně-
né a tréninkové bydlení. 
 

Utrecht – Enik Recovery College 
 

Příprava a studium pro peer pracovníky, samostatné, 
vše v režii peerů. Bez psychiatrů a psychologů, ne 
léčba, ale podpora. Vedou vše jen peer lídři. Tvorba 
vlastních programů, jeden z nich je WRAP – 
Wellnessrecovery Active Plan. Základním fenoménem je 
HOPE – naděje. Náplní programů je edukace, tréninky – 
vzájemnost, tzv. RecoveryGroups. Vítáni studenti, ve-
řejnost. Formy – hudby, divadlo, umění. Dle potřeby a 
poznatků se navrhují nové druhy kurzů – cca 3x ročně 
plán. 

     Zásada – „nehovoříme jazykem diagnóz“, ale vlast-
ním „peer jazykem“. Zacílení, umenšení medikace, hle-
dání cest ke stabilitě, úzdravě, rovnováze. Není potřeba 
formální firemní hierarchie, šéfů, bossů. Poskytování 
ubytování studentům, 15 bytů (Utrecht je studentské 
město s asi 20.000 studenty). Pro ně 2x ročně speciální 
týdenní program. 
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Teze: „Tell your story, please. Often must be hurt“. Po-
slouchat příběh tolikrát, kolikrát je potřeba. 

Trvání na vlastním „OPEN SPACE“ ve smyslu vlastních 
zásad. 

Odstranit problémy vznikající z útěku ze společnosti do 
nemocnice, do izolace, do samoty, do nemoci. Základní 
otázka existencionální – „Kdo jsem, co chci“. Princip – 
nelze se sílit dříve, než se navrátí a upevní odvaha být. 

Pro nás v Caminu shoda ve filosofii přístupu – EDUCA-
TION NOT THERAPY. Navrácení SMYSLU ŽIVOTA. 
 

 

Tiny Houses – Lister, Nieuwegein 
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Projekt, který mne zaujal velmi pro svou praktič-
nost, využitelnost, prostup do komunitního pojetí. 
Vznikl asi před 4 lety, převzat model ze západu 
USA. Důvod – řešení otázky, kde budou bydlet lidé, 
kteří se vracejí po dlouhé době z pobytu v nemoc-
nici, s nízkým důchodem při cenách nemovitostí a 
pronájmů v Nizozemí. 
 
     Systém – zakoupení základu domku, rozloha 27 
m krychlových, s výbavou  - kuchyň, sociální zaří-
zení, ložnice, izolace, vytápění etc. Dva zde pracu-
jící profesionální truhláři a  5-6 klientů jsou schopni 
na základy dobudovat celou stavbu během asi tří - 
čtyř měsíců. Poté se stanovuje pořadí zájemců a 
vybraní klienti si mohou domek pronajmout. Poze-
mek zajišťuje stát. Snaha expandovat do jiných 
částí Nizozemí, varianta postavit domky i jako hou-
seboat. Vedoucí projektu pan Frans – charismatic-
ká osobnost! 
 

-----     -----     ----- 
-----     ----- 

----- 
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Tot ziens, hartelijk bedankt voor alles, 

Veel plezier, vrienden in Nederland! 
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PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec, Dr. h. c. Phil. 

*1956. 

Absolvoval jsem obory Sociálna práca na Katedre spo-
lečenských vied VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Sociální 
práci a Andragogiku na Filosofické fakultě, katedře so-
ciologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity 
Palackého v Olomouci, psychologii na Filosofickém se-
mináři v Brně, komunikaci na VŠMVV v Praze. 

Účastnil jsem několika se pracovních a studijních poby-
tů v Nizozemí v organizacích věnujícím se psychosociál-
ní rehabilitaci, například  De Boei a GGZe v Eindhovenu, 
GGZ Noord Holland Noord v Utrechtu a dalších měs-
tech. Profesně se věnuji práci s klienty v centru psycho-
sociální rehabilitace Camino Vsetín, kde jako základní 
instrument využívám poznatky Logoterapie a Existenci-
ální analýzy Viktora Emila Frankla. Pracuji vlastní for-
mou Existenciální konciliace. 

Příležitostně publikuji a přednáším témata transdiscipli-
nárního, celostního přístupu ke klientům na vysokých 
školách a organizacích zaměřených na péči o duševní 
zdraví. 

Jsem lektor MPSV s vlastním akreditovaným výukovým 
programem: 
Možnosti využití logoterapie a existenciální analý-
zy v sociální práci. Stal jsem se držitelem ocenění 
MPSV ČR Gratias 2018 za přínos oboru sociální práce. 

www.iqle.cz 
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R E S U M E  

Porovnat České a zahraniční přístupy k psychosociální 
rehabilitaci je vždy lákavé. Pokusili jsme se přehledným 
způsobem ukázat na základní problematiku z pohledu 
vlastní zkušenosti. Francie a Holandsko jsou země, kte-
ré představují na jedné straně dva zcela odlišné regio-
ny, alespoň co se týče kulturně duchovního vývoje, kte-
rý se ovšem v současnosti propojil, a to zejména v glo-
bálně naléhavých otázkách společenského a průmyslo-
vě obchodního života. Jeho dopad na světovou populaci 
sebou přinesl významná rizika v jeho kvalitě.  

Francie a Holandsko se, každý po svém, perou s nárůs-
tem kriminality a psychopatologie. Drogová scéna ovlá-
dá podsvětí, nebo lépe řečeno, je podsvětím ovládána. 
V povrchu toho všeho je citelný zásah terorismu a v 
nejpřítomnějším čase působení a dopady celosvětové 
pandemie.  

Psychosociální rehabilitace, pokud se chce za takovou 
považovat a svůj název si plně zasloužit, má poskytovat 
obyčejným lidem, s jejich jinak vždy obyčejnou ztrátou 
smyslu života, a mnohdy i s pokleskem v životopise z 
osobní minulosti, obyčejné navrácení do obyčejné kaž-
dodennosti.  

To, co jednotlivé země, a zde je nutno podotknout, že 
země zásadně vyspělé odlišuje, tak to jsou zejména 
právní systémy. Rovněž zde se má tendenci prosazovat 
právo Evropské Unie, ovšem přiznejme si, že se tak do-
posud děje jen velmi málo a patrně je to dobře.  
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Psychosociální rehabilitace je předně práce, která musí 
vycházet ze srdce a z nadšení o jejím smyslu. Takto se 
stává výsledkem zájmů, které nám poskytuje učení Vik-
tora E. Frankla, a těmi je: hledání a naplňování smyslu 
života, v tomto případě, pro potřebné.  

A tak jsme se nakonec rozhodli, svými příspěvky pood-
halit dva regiony se svojí snahou, psychosociální reha-
bilitaci uplatňovat jako činnost, která si zaslouží spole-
čenský respekt a může být rovněž v mezinárodním mě-
řítku jedním ze způsobů otevřeného dialogu, jestliže si 
budeme chtít všímat výsledků práce tohoto druhu také 
v zahraničí a možná se i něco přiučit, nebo se neobávat 
rovněž, předat něco svého. 

       Autoři 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Psychosociální rehabilitace – Zkušenosti s přístupy v zahraničí 

 
 

 

62 

R E S U M E 
 
Comparing Czech and other approaches to psychosocial 
rehabilitation is always tempting. We tried to present 
the basic issues in a clear way from our own perspec-
tive. 

     France and the Netherlands are countries represent-
ing two completely different regions, at least consider-
ing the cultural and spiritual development, which has 
become interconnected especially in the hot topics of 
global, social, industrial and business aspects of the 
contemporary world. 

     Its impact on the world population has brought se-
vere risks in quality of life. 

     France and the Netherlands are, each in its own 
way, dealing with the rise of criminality and psycho-
pathology. The drug scene controls the underworld or is 
controlled by the it. On the top of it there is a sensible 
impact of terrorism and most recently the impacts of 
the world pandemic.  

     Psychosocial rehabilitation, if it wants to deserve its 
credits, should serve the common people with a loss of 
sense of life and often with a black spot from the past 
on their resume to get back to normal life. 

     The individual countries differ greatly in their legal 
systems. The legal scope of European Union claims its 
right to be used as well, but let us face it openly that it 
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has often not been the case and presumably it is only 
beneficial. 

     Psychosocial rehabilitation is primarily a discipline 
that has to come from the heart and from enthusiasm 
about its sense. Considered as such it becomes the re-
sult of interests which are presented by the doctrines of 
Viktor E. Frankl: searching for and fulfilling the purpose 
of life, in this case for those in need.    

     We have therefore decided to uncover the two re-
gions that consider psychosocial rehabilitation as an ac-
tivity that deserves social respect and can be a way to 
an international open dialogue. 

     Given that we want to notice the results of this way 
of work and perhaps learn a thing or two and do not be 
afraid to pass some things along as well. 

Authors 
(Překlad: Jiří Kadlubiec, MA) 
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